
 

Sazebník činností a úkonů pečovatelské služby platný od 01.01.2019 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI Měrná jednotka – 
MINUT/ÚKON 

Úhrada uživatele 
v Kč 

I. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 15 minut 30,00 Kč 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 15 minut 30,00 Kč 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 15 minut 30,00 Kč 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 15 minut 30,00 Kč 

II. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

Podpora či pomoc při běžných úkonech osobní hygieny 15 minut 30,00 Kč 

Pomoc při zakládání péče o vlasy a nehty (např. mytí, fénování vlasů atd…) 15 minut 30,00 Kč 

Pomoc při použití WC 15 minut 30,00 Kč 

III Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Pomoc při přípravě jídla a pití 15 minut 30,00 Kč 

Příprava a podání jídla a pití 15 minut 30,00 Kč 

IV Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Běžný úklid domácnosti prostředky uživatele 15 minut 30,00 Kč 

Údržba domácích spotřebičů 15 minut 30,00 Kč 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. úklid po malování, 
předvánoční atd…) 

15 minut 30,00 Kč 

Donáška vody, pití  15 minut 30,00 Kč 

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení atd… 15 minut 30,00 Kč 

Nákup malý - nákup do cca 8kg 15 minut 30,00 Kč 

Nákup velký – ošacení, vybavení domácnosti atd… 15 minut 30,00 Kč 

Pochůzky – vyřízení osobních záležitostí bez přítomnosti uživatele např. pošta, lékař, 
platba ve vývařovně atd… 

15 minut 30,00 Kč 

V. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Doprovod dětí nebo dospělých např. do škol, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři 
atd. a doprovázení zpět (bez dopravy) 

15 minut 30,00 Kč 

Tento sazebník činností a úkonů plně nahrazuje předchozí sazebníky. Uvedené ceny jsou bez dopravy ke klientovi. Doprava ke klientovi je nezbytným úkonem pro zajištění 

služby. 

Při dovozu a donášce oběda provede pečovatelka současně vizuální kontrolu uživatele (zda je vše v pořádku). Při jakékoli změně kontaktuje pečovatelka sociální pracovnici 

příslušného okrsku. Také bude informovat kontaktní osobu uživatele uvedenou v dokumentaci uživatele. 



 

 

 

 

Sazebník fakultativních činností a úkonů pečovatelské služby platný od 01.01.2019 

                      Sazebník fakultativních úkonů – AGENTURA Sluníčko základní cena zvýšená cena 
so, ne, svátky 

Fakultativní služby 30 Kč/15 min 32 Kč/15 min 

Dohled nad klientem   

Velký nákup 

Zajištění chodu domácnosti 

Zajištění úklidové firmy dle ceníku úklidové firmy 

Pořízení fotokopie, tisk na tiskárně 3 Kč/A4  

Doprava na nákup, k lékaři v rámci obce – pouze pro klienty, kterým je poskytována pečovatelská služba 50 Kč/cesta  

 

 

Ceník je platný od 1.1.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 


